Объявление о проведении конкурса на вакантное место
Наименование организации образования:
КГУ «Общеобразовательная школа №1» отдела образования города Актау
Управления образования Мангистауской области.
Адрес организации образования:
14 микрорайон 54 здание, тел/факс: 8 (7292) 42-76-96.
электронная почта: School5906@mail.ru
объявляет конкурс на вакантное место:
№ наименование вакантной и
Недельная Необходимое
(или) временно вакантной
нагрузка
количество
должности
педагогов
1 заместитель директора по
1 ставка
1
воспитательной работе
2 учитель русского языка и
16 часов
1
литературы
(1 ставка)
3 учитель математики
32 часа
2
(2 ставки)
4 учитель информатики
24 часа
1
(1,5 ставка)
5 учитель истории
16 часов
1
(1 ставка)
6 учитель музыки
16 часов
1
(1 ставка)
7 учитель технологии для
16 часов
1
мальчиков
(1 ставка)
Примечание: язык обучения на русском языке.

Срок
вакантной
должности
постоянная
постоянная
постоянная
постоянная
постоянная
постоянная
постоянная

Размер оплаты труда: в зависимости от образование, квалификационной
категории, а также выслуги лет.
Требования к участникам конкурса:
Послевузовское или высшее, допускается послесреднее или техническое и
профессиональное, педагогическое образование, а также допускается участия в
конкурсе выпускники
среднего или высшего учебного заведения по
специальностям (молодые специалисты).

Должен знать: Конституцию Республики Казахстан, Трудовой кодекс
Республики Казахстан, Законы Республики Казахстан "Об образовании", "О
правах ребенка в Республике Казахстан", "О языках в Республике Казахстан",
"О противодействии коррупции" и другие нормативные правовые акты
Республики Казахстан, определяющие направления и перспективы развития
образования, педагогику, психологию, возрастную физиологию, школьную
гигиену, методику преподавания предмета и воспитательной работы;
программы и учебники; средства обучения и их дидактические возможности;
основные направления и перспективы развития образования и педагогической
науки; правила и нормы охраны труда; техники безопасности и
противопожарной защиты.
Необходимые для участия в конкурсе документы:
1) заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых
документов по форме согласно приложению 10 к настоящим Правилам;
2) документ, удостоверяющий личность либо электронный документ из сервиса
цифровых документов (для идентификации);
3) заполненный личный листок по учету кадров (с указанием адреса
фактического места жительства и контактных телефонов – при наличии);
4) копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к
должности квалификационными требованиями, утвержденными Типовыми
квалификационными характеристиками педагогов;
5) копию документа, подтверждающую трудовую деятельность (при наличии);
6) справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом
исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан
от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной
документации в области здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре
государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21579);
7) справку с психоневрологической организации;
8) справку с наркологической организации;
9) сертификат Национального квалификационного тестирования (далее - НКТ)
или удостоверение о наличии квалификационной категории педагогамодератора, педагога-эксперта, педагога-исследователя, педагога-мастера (при
наличии);
азов
Срок приема документов: с 17.01 по 25.01.2022г.

Бос орынға конкурс өткізу туралы хабарландыру
Білім беру ұйымының атауы:
Маңғыстау облысының білім басқармасының
Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің «№1 жалпы білім беретін мектеп» КММ
Білім беру ұйымының:
14 шағын аудан 54 ғимарат, тел/факс: 8 (7292) 42-76-96.
Электрондық почта: School5906@mail.ru
бос орындарға конкурс жариялайды:
№

4

Бос және (немесе)
уақытша бос лауазымның
атауы
директордың тәрбие ісі
жөніндегі орынбасары
орыс тілі және әдебиеті
мұғалімі
математика пәнінің
мұғалімі
информатика мұғалімі

5

тарих пәнінің мұғалімі

6

музыка пәнінің мұғалімі

7

музыка пәнінің мұғалімі

1
2
3

Апталық
жүктемесі

Педагогтардың
қажетті саны

1 ставка

1

Бос
лауазымның
мерзімі
тұрақты

16 сағат
(1 ставка)
32 сағат
(2 ставка)
24 сағат
(1,5 ставка)
16 сағат
(1 ставка)
16 сағат
(1 ставка)
16 сағат
(1 ставка)

1

тұрақты

2

тұрақты

1

тұрақты

1

тұрақты

1

тұрақты

1

тұрақты

Ескерту: оқыту тілі орыс тілінде.

Еңбекақы мөлшері: біліміне, біліктілік санатына, сондай-ақ еңбек сіңірген
жылдарына байланысты.
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:

Жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім, орта білімнен кейінгі немесе
техникалық және кәсіптік, педагогикалық білім рұқсат етіледі, сондай-ақ
конкурсқа орта немесе жоғары оқу орнының мамандықтары бойынша
бітірушілері (жас мамандар) қатыса алады.
Білуге тиіс:
Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының
Еңбек кодексін, Қазақстан Республикасының "Білім туралы", "Қазақстан
Республикасындағы
Баланың
құқықтары
туралы",
"Қазақстан
Республикасындағы тілдер туралы", "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
туралы" Заңдарын және білім беруді дамытудың бағыттары мен
перспективаларын айқындайтын Қазақстан Республикасының басқа да
нормативтік құқықтық актілерін, педагогиканы, психологияны, жас
физиологиясын, мектеп гигиенасын, пәнді оқыту және тәрбие жұмысы
әдістемесін; бағдарламалар мен оқулықтарды; оқыту құралдары мен олардың
дидактикалық; білім беру мен педагогикалық ғылымды дамытудың негізгі
бағыттары мен перспективалары; еңбекті қорғау ережелері мен нормалары;
қауіпсіздік техникасы және өртке қарсы қорғау.
Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар:
1) осы Қағидаларға 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қоса берілетін
құжаттардың тізбесін көрсете отырып, Конкурсқа қатысу туралы өтініш;
2) жеке басын куәландыратын құжат не цифрлық құжаттар сервисінен алынған
электронды құжат (идентификация үшін);
3) кадрларды есепке алу бойынша толтырылған жеке іс парағы (нақты
тұрғылықты мекенжайы мен байланыс телефондары көрсетілген – бар болса);
4) Педагогтердің үлгілік біліктілік сипаттамаларымен бекітілген лауазымға
қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес білімі туралы құжаттарды ң
көшірмелері;
5) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (бар болса);
6) "Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарын
бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің
міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ175/2020 бұйрығымен бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы
анықтама (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №
21579 болып тіркелген).
7) психоневрологиялық ұйымнан анықтама;

8) наркологиялық ұйымнан анықтама;
9) Ұлттық біліктілік тестілеу сертификаты (бұдан әрі – ҰБТ) немесе педагогмодератордың, педагог-сарапшының, педагог-зерттеушінің, педагог-шебердің
біліктілік санатының болуы туралы куәлік (болған жағдайда).

Құжаттарды қабылдау мерзімі: 17.01-25.01.2022 ж.

